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LAMINÁTOVÉ PODLAHY CLASSEN
NÁVOD NA ÚDRŽBU
Preventivní opatření
Opatřete vstupy čistícími zónami, které zachytí nečistoty z venku. Pravidelně tyto čistící zóny uklízejte.
Všeobecné instrukce k údržbě dřevěných podlah a podlah na dřevěné bázi.
Čištění vodou a čistícími prostředky doporučujeme střídmě a šetrně, vždy řádně vyždímaným (pouze navlhčeným)
hadrem či mopem. Zcela se vyhněte tomu, aby na na podlaze zůstala stojící voda.
V případě použití čistících prostředků se vyhněte delšímu působení na podlahu, předejdete tím vzniku mléčných skvrn.
Doporučujeme čistit podlahu na sekce.
Nepoužívejte na čištění podlahy hrubé materiály, mohlo by dojít je vzniku jemných škrábanců.
Dřevěné a laminátové podlahy, jako všechny ostatní komponenty ze dřeva, reagují na okolní vlhkost vzduchu. Dbejte,
aby relativní vlhkost v místnosti, kde jsou podlahy položené, byla v rozmezí 55 – 65% a teplota okolo 20°C. Tyto hodnoty
všeobecně prospívají nejen podlahám, ale také malbám, dřevěnému nábytku a v neposlední řadě Vašemu zdraví.
Důkladné čištění po pokládce.
Odstraňte hrubé nečistoty z podlahy zametením nebo vysátím.
Zvolte vhodný čistící prostředek, dle typu Vaší podlahy.
Dodržujte návod k použití u daného přípravku.
Vždy pečlivě vyždímejte mokrý hadr či mop. Pracujte v sekcích. Podlaha musí být suchá jak nejrychleji je to možné.
Doporučujeme použít pro finální vysušení podlahy ještě čistý a suchý měkký hadr.
Běžné čištění laminátové podlahy.
Volete pečlivě čistící prostředek dle typu podlahy a místa pokládky.
Podlahu čistěte tímto čistícím přípravkem v pravidelných intervalech, které závisí na míře užití podlahy:
•
Podlahy s nízkou frekvencí užití (např. v obývacích pokojích, ložnicích apod.) čistěte dle potřeby každé 2 – 3 týdny.
•
Podlahy se střední frekvencí užití (např. chodby, schody, kanceláře) čistěte každé 2 týdny, v případě vyššího
provozu i častěji.
•
Podlahy s vysokou frekvencí užití (např. restaurace, obchody, školy) čistěte každý týden, při opravdu
vysokém užití je možno i častěji.
Mimo mokré čištění doporučujeme podlahu zametat či vysávat vždy jednou za 2 – 3 dny.

